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VE ST¤EDU ZÁJMU

Psi ve mûstû
Pﬁítomnost
a blízkost psÛ
je pro mnohé
z nás relaxací
a radostí

ČEŠI a psi
Tímto krátk˘m pﬁipomenutím povinností chovatelÛ
a majitelÛ v‰ech psÛ, aÈ Ïijí na vesnic i, nebo ve
mûstû, bychom rádi odstartovali krátk˘ seriál
o tom, co pro nás, slu‰né, vychované a ohleduplné
pejskaﬁe, dûlá na‰e mûsto a jeho úﬁedníci.
e‰i jsou náruÏiví pejskaﬁi. Z rÛzn˘ch prÛzkumÛ vypl˘vá, Ïe psa má
v âeské republice na 41 procent
domácností. V absolutních ãíslech
to znamená, Ïe by v této zemi mûlo Ïít
více neÏ 1 milion 750 tisíc psÛ.
Nikde v západoevropsk˘ch zemích není
chov psÛ tak roz‰íﬁen. Napﬁíklad ve
Francii má psa 38 procent domácností.
Naopak nejménû psÛ je chováno ve ·v˘carsku, kde je má jenom deset procent
domácností. Jako ve v‰ech zemích
i v âeské republice Ïije nejvíce psÛ na
venkovû - 65 procent. Nejvíce jich Ïije ve
stﬁedních âechách (minimálnû jednoho
psa má 51 procent domácností), naopak
nejménû na severní Moravû (35 procent).
Statistiky také ukazují, Ïe vlastnictví psÛ
je rovnomûrnû rozdûleno mezi v‰echny
sociální a pﬁíjmové skupiny obyvatel.
Kde je v âR nejvíce psÛ na tisíc obyvatel?
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Jsou to stﬁední âechy s 218 psy, jiÏní
âechy s 182 a jiÏní Moravou se 180 psy
na jeden tisíc obyvatel.

PSI VE MùSTù
Pﬁítomnost a blízkost zvíﬁat - a tedy i psÛ
- je pro mnohé z nás relaxací a radostí.
O pozitivních aspektech vztahu lidí
a domácích zvíﬁat jiÏ byla napsána celá
ﬁada studií. Na druhé stranû v‰ak drÏení
psÛ pﬁiná‰í celou ﬁadu problémÛ, které
pﬁispívají k polarizaci mûstské spoleãnosti na zastánce a odpÛrce zájmov˘ch chovÛ. S neustále se zvy‰ujícím poãtem chovan˘ch psÛ narÛstají i rozpory mezi
obûma skupinami. Poﬁízením psa na sebe
ãlovûk bere velikou odpovûdnost. Pes je
dle Obãanského zákoníku vûcí, a vlastnictví vûci zavazuje. Dle Listiny základních
práv a svobod (ãlánek 11, odst. 3) toto
vlastnictví „nesmí b˘t zneuÏito na újmu

práv druh˘ch anebo v rozporu se zákonem chránûn˘mi obecními zájmy. Jeho
v˘kon nesmí po‰kozovat lidské zdraví,
pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí nad míru stanovenou zákonem.“ Majitelé psÛ Ïijící na
celém území âeské republiky proto musí
dodrÏovat mnoho povinností.
Zákaz volného pobíhání psÛ ve veﬁejné
zeleni – Tento zákaz je vût‰inou místnû
upraven obecnû závaznou vyhlá‰kou
o ochranû veﬁejné zelenû. Ta zakazuje volné pobíhání psÛ ve veﬁejné zeleni a zakazuje vstupovat se psy na dûtská hﬁi‰tû
a pískovi‰tû... Dohled nad dodrÏováním
v˘‰e uveden˘ch zákazÛ zaji‰Èuje mûstská
nebo obecní policie, jejíÏ hlídky jsou
oprávnûny legitimovat a pﬁípadnû pokutovat neukáznûné obãany.
KaÏdá obec, mûstys ãi mûsto si mÛÏe dle
paragrafu 10 odstavce b) a d) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích vypracovat obecnû
závaznou vyhlá‰ku upravující „voln˘
pohyb psÛ“ pﬁímo pro svoje potﬁeby.
Jako pﬁíklad nám mÛÏe poslouÏit jedna
„obecní“, která je volnû publikovaná na
webov˘ch stránkách dané obce. Takovou
a jí podobnou má snad kaÏdá druhá.
POâESTNÁ OBEC HROZNOVÁ LHOTA
Obecnû závazná vyhlá‰ka o pohybu zvíﬁat
(ze dne 7. 12. 2004)
„Tato obecnû závazná vyhlá‰ka upravuje
povinnosti chovatelÛ zvíﬁat na území
Obce Hroznová Lhota k zabezpeãení
místních náleÏitostí veﬁejného poﬁádku,
k ochranû bezpeãnosti, zdraví a majetku,
k zaji‰Èování udrÏování ãistoty ulic a jin˘ch veﬁejn˘ch prostranství, k ochranû
Ïivotního prostﬁedí a veﬁejné zelenû obce,
jakoÏ i k neru‰enému uÏívání zaﬁízení
obce slouÏících potﬁebám veﬁejnosti.
Zvlá‰tní povinnosti chovatelÛ psÛ:
Je zakázáno vypou‰tûní psÛ k volnému pohybu a jejich venãení na
veﬁejn˘ch prostranstvích obce,
kter˘mi jsou pozemní komunikace (silnice, chodníky, mosty, lávky, námûstí atd.),
dále jsou to zaﬁízení veﬁejnosti slouÏící
a nebo veﬁejnosti volnû pﬁístupná po 24
hodin dennû, (veﬁejné trÏnice, autobusové zastávky, dûtská hﬁi‰tû, zdravotnická
a sportovní zaﬁízení, fotbalová hﬁi‰tû
a stezky pro cyklisty).
Zákaz volného pohybu psÛ platí
v zásadû i na ostatních veﬁejn˘ch
prostranstvích obce, zejména
v parcích a jiné veﬁejné zeleni. Správce
veﬁejné zelenû mÛÏe v‰ak se souhlasem
orgánÛ obce stanovit na urãit˘ch ãástech tûchto veﬁejn˘ch prostranství v˘jimku z tohoto zákazu a vyznaãit ji pﬁíslu‰nou grafickou znaãkou, ov‰em
pouze za souãasného dodrÏování veﬁej-
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ného poﬁádku, bezpeãnosti a poﬁádku,
aby nedocházelo k ohroÏení ochrany
zdraví obãanÛ a jejich majetku, po‰kozování veﬁejné zelenû a naru‰ování pravidel obãanského souÏití, vãetnû odstranûní pﬁípadn˘ch následkÛ.
Absolutní zákaz vstupu se psy
platí na nûkterá vyhrazená veﬁejná prostranství a to zejména na
hﬁbitovy a dûtská pískovi‰tû. Tento zákaz
se vztahuje i na nûkterá vyhrazená sportovní zaﬁízení a vyhrazená veﬁejná koupali‰tû, pokud jsou tato veﬁejná prostranství oznaãena grafick˘mi znaãkami
„Zákaz vstupu psÛ“.
Na veﬁejn˘ch prostranstvích, kde
je stanoven zákaz volného pohybu psÛ, je povolen pohyb ovladateln˘ch psÛ v˘hradnû na vodítku s doprovodem, pﬁiãemÏ doprovod zvíﬁete má za
povinnost uãinit taková opatﬁení, aby pes
byl natolik ovladateln˘, aby nedocházelo
z jeho strany k ohroÏení ãistoty, bezpeãnosti a poﬁádku v obci ani k ohroÏení
ochrany zdraví obãanÛ a jejich majetku
(vãetnû zvíﬁat) a dále dbát, aby pes nepo‰kozoval veﬁejnou zeleÀ ani kvûtinové
záhony a aby nedocházelo k naru‰ování
pravidel obãanského souÏití. Pokud
k tomu pﬁesto dojde, má doprovod zvíﬁete za povinnost neprodlenû odstranit pﬁípadné následky, napﬁ. psí exkrementy
nebo jinou neãistotu zpÛsobenou psem
na veﬁejném prostranství, jehoÏ zneãi‰tûní obtûÏuje obãany.
Pokud doprovod zvíﬁete nedokáÏe psa ovládnout za pomoci
vodítka, je povinen pouÏít k jeho
ovládnutí náhubek, pﬁípadnû dal‰í vhodné prostﬁedky.
V˘cvik psa je moÏné provádût jen
v prostorách k tomu zvlá‰È urãen˘ch (cviãi‰tû) a nebo v místech,
kde je dovoleno venãení a voln˘ pohyb
ovladateln˘ch psÛ.
Ustanovení tohoto ãlánku se
vztahují i na ostatní malá zvíﬁata,
pokud se s nimi jejich drÏitelé
pohybují na veﬁejnosti.
Zákazy se nevztahují na místa,
která nejsou veﬁejnosti volnû pﬁístupná a nebo se nacházejí v soukromém vlastnictví fyzick˘ch ãi právnick˘ch osob.“ (Redakãnû kráceno)
Povinnost uklízet psí exkrementy - plyne
z obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek o ãistotû na
území mûst, které zakazují „jakékoliv zneãi‰Èování veﬁejného prostranství“ a ukládají, Ïe „kaÏd˘ je povinen neprodlenû
odstranit zneãi‰tûní veﬁejného prostranství, které zpÛsobil“. Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch ustanovení postihuje rovnûÏ
mûstská nebo obecní policie. Na území
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vût‰iny mûst probíhají pravidelné akce,
bûhem nichÏ se hlídky zamûﬁují na kontrolu a pﬁípadné pokutování neukáznûn˘ch majitelÛ psÛ. „Pejskaﬁi“ mají v mnoh˘ch mûstech k dispozici speciální ko‰e
urãené na sbûr exkrementÛ. Ekologické
pomÛcky na likvidaci jsou jim vydávány
vût‰inou zdarma. OÎP se podílí na zaji‰tûní likvidace psích exkrementÛ vytváﬁením vhodn˘ch podmínek, které umoÏní
vlastníkÛm psÛ snadn˘ úklid neãistot
a zároveÀ nedají tûm neukáznûn˘m
z nich prostor pro v˘mluvy, proã nemohou ãistotu udrÏovat.
Povinnost pﬁihlásit psa k místnímu poplatku (nejpozdûji do patnácti dnÛ
od nabytí zvíﬁete) - Poplatek za psa platí
drÏitel psa, kter˘m mÛÏe b˘t fyzická nebo
právnická osoba, která má trval˘ pobyt
nebo sídlo na území âeské republiky.
Poplatek se musí platit ze psÛ star‰ích 3
mûsícÛ. Od poplatku ze psÛ je osvobozen
drÏitel psa, kter˘ je osobou nevidomou,
bezmocnou a osobou s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, jakoÏ i osoba provádûjící v˘cvik psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto osob, osoba provozující útulek zﬁízen˘
obcí pro ztracené nebo opu‰tûné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost drÏení a pouÏívání psa zvlá‰tní právní pﬁedpis. V˘‰i poplatku urãuje v zákonném
rámci pﬁíslu‰ná obec.
Ta se ﬁídí ustanovením § 2 zákona ã.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Povinnost trvale oznaãit psa star‰ího ‰esti mûsícÛ – Trvale oznaãit psa je moÏné
mikroãipem, kter˘ odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Oznaãování psÛ se provádí na
náklady majitelÛ. Oznaãením zvíﬁete mikroãipem je moÏno získat prÛkaznou,
nezamûnitelnou, nepozmûnitelnou a celoÏivotní identifikaci svého zvíﬁete, která
je nesrovnatelnû spolehlivûj‰í a trvalej‰í
neÏ v‰echny dosud pouÏívané
zpÛsoby oznaãování zvíﬁat, jako je tetování,
kovové známky,
adresní pouzdra atd.
Oznaãení
mikro-

ãipem slouÏí jako prÛkazná identifikace
pro bezplatn˘ zápis do evidence Národního registru, zv˘‰ení pravdûpodobnosti nálezu ztraceného, zabûhnutého
nebo odcizeného zvíﬁete a jeho navrácení
majiteli, zjednodu‰ení evidence v plemenn˘ch knihách, podstatné zv˘hodnûní
podmínek pﬁi poji‰tûní, úlevu na místních poplatcích, kontrolu vakcinace
apod. Údaje o majiteli psa mohou b˘t evidovány pouze v dohodnutém rozsahu.
Pﬁedpokládá se, Ïe v budoucnu bude ãipování povinné na celém území âeské
republiky. I tuto problematiku ﬁe‰í nov˘
zákon „O evidenci psÛ“, kter˘ byl skupinou poslancÛ pﬁedloÏen snûmovnû jiÏ
v kvûtnu 2004. Po projednání ve v˘borech
pro‰el obecnou i podrobnou rozpravou
na schÛzi snûmovny aÏ 21. 10. 2005.
Podané pozmûÀovací návrhy budou projednávány na 51. schÛzi snûmovny.
Povinnost zajistit oãkování psa proti
vzteklinû. Tato povinnost plyne dle § 4
zákona ã. 166/1999 Sb., o veterinární péãi,
u psÛ star‰ích tﬁí mûsícÛ. Chovatel je dále
povinen uchovávat doklad o tomto oãkování po dobu nejménû jednoho roku a na
poÏádání jej pﬁedloÏit orgánÛm vykonávajícím státní veterinární dozor.
V˘‰e uvedené povinnosti vlastník psa
dodrÏet musí. Pokud chce pﬁedcházet
dal‰ím moÏn˘m konfliktÛm, bylo by
nanejv˘‰ vhodné poskytnout psovi urãité
minimum v˘chovy. To zahrnuje alespoÀ
pﬁivolání, usednutí na povel, chÛzi
u nohy ãi pﬁeru‰ení neÏádoucí ãinnosti –
napﬁíklad skákání na lidi, ‰tûkání uprostﬁed noci, následování a pronásledování
sportujících spoluobãanÛ, aktivní zapojování do dûtsk˘ch her... Majitel psa by si
mûl uvûdomit, Ïe to, co on sám hodnotí
u svého pejska jako zábavné a roztomilé,
nemusí druhá, „nepejskaﬁská“ strana,
akceptovat. Ke zlep‰ení vzájemn˘ch vztahÛ v‰ak mohou pﬁispût i ti, kteﬁí psy
nevlastní. Pﬁedev‰ím vzájemnou tolerancí a snahou pochopit, Ïe ne
v‰ichni pejskaﬁi se chovají
Go
nezodpovûdnû.
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